
Página | 1 de 3 

 

 

  

 

Ano letivo 2018/2019 

INFORMAÇÃO da Prova de Equivalência à Frequência de Psicologia B  
Prova 340          

12.º Ano de escolaridade 

 

1. Objeto de avaliação 

A Prova incide sobre os conteúdos e objetivos definidos no programa em vigor da disciplina. 

CONTEÚDOS OBJECTIVOS 

 

Unidade I - A ENTRADA NA VIDA 

Tema 1. Antes de Mim 

A genética, o cérebro e a cultura 

Tema 2. Eu 

A mente e os processos mentais 

Tema 3. Eu com os Outros 

As relações precoces 

Relações interpessoais. 

Tema 4. Eu nos Contextos 

O modelo ecológico do desenvolvimento 

 

Unidade II A PROCURA DA MENTE 

Tema 5. Problemas e conceitos teóricos 

estruturadores da Psicologia 

Tema 6. A Psicologia Aplicada 

Compreender a especificidade do ser humano 

do ponto de vista dos fatores biológicos, 

cerebrais e culturais 

Compreender a especificidade do ser humano 

do ponto de vista dos processos mentais 

Compreender a especificidade do ser humano 

do ponto de vista social 

Compreender a especificidade do ser humano 

do ponto de vista dos contextos de vida 

Compreender a especificidade da psicologia do 

ponto de vista dos problemas e conceitos 

teóricos que a estruturam 

Compreender a especificidade da psicologia do 

ponto de vista da intervenção social dos 

psicólogos 
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2. Características e estrutura  

A prova é constituída por três grupos de questões. O Grupo I é constituído por 8 questões. O 

Grupo II é constituído por 6 questões. O Grupo III é constituído por uma única questão. 

A cotação total da prova é de 200 pontos distribuídos da seguinte forma: 

- O Grupo I tem o valor total de 40 pontos. A cada questão corretamente respondido será 

atribuída uma cotação de 5 pontos. 

- O Grupo II tem o valor de 120 pontos. A resposta a cada uma das oito questões tem o valor total 

de 20 pontos. 

- A questão do Grupo III tem o valor total de 40 pontos. 

Grupo I ---------------------------  (8 x 5) -------------------  40 pontos 

Grupo II ---------------------------  (6 x 20) ------------------  120 pontos 

Grupo III ---------------------------  (1 x 40) -------------------  40 pontos 

Total da Prova ------------------  200 pontos 

 

Tipologia das questões 

A prova contém os seguintes tipos de questões: 

- O Grupo I é constituído por 8 questões de escolha múltipla e testa objetivos de conhecimento e 

de compreensão. Cada questão apresenta quatro alternativas, identificadas com as letras A, B, C 

e D. O examinando deverá selecionar a resposta correta e escrever na sua folha de respostas, de 

forma inequívoca, a letra correspondente. Cada questão avalia um objetivo de uma unidade 

programática. 
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- O Grupo II é constituído por 6 questões de resposta curta e objetiva e testa objetivos de 

conhecimento, de compreensão e de análise. Cada questão compreende uma instrução específica 

introduzida por uma ideia que enquadra o tema em causa. Cada questão avalia um objetivo de 

uma unidade programática. 

- O Grupo III é constituído por uma questão de resposta extensa e orientada e testa objetivos de 

conhecimento, de compreensão, de análise e de síntese. A questão pode avaliar mais do que um 

objetivo de uma unidade programática 

 Os Grupos I e II testam as competências para definir, descrever, caraterizar, identificar, 

distinguir, enquadrar e relacionar. O Grupo III, além das anteriores, testa as competências para 

fundamentar, desenvolver, discutir e argumentar. 

3. Critérios Gerais de Classificação 

- Grupo I. A cada questão corretamente respondida será atribuía uma cotação de 5 pontos 

- Grupo II. Em cada questão 80% da cotação (16 pontos) será atribuída aos conteúdos 

programáticos expressos e 20% da cotação (4 pontos) será atribuída à forma como a resposta 

estiver estruturada: clareza e sequência lógica das ideias. 

- Grupo III. 80% da cotação (32 pontos) será atribuída aos conteúdos programáticos expressos e 

20% da cotação (8 pontos) será atribuída à forma como a resposta estiver estruturada: clareza e 

sequência lógica das ideias. 

4. Material 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis nem de corretor. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

 

5. Duração 

A Prova tem uma duração de 90 minutos. 

 
 


